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REGLEMENT TRAP: OT – UT – AT – ET. 
 

HOOFDSTUK I 
 

ALGEMEEN 
 

1. 01. De Universele Trap omvat 5 lanceermachines, geplaatst in een put met een vast dak.  

 

02. De 5 toestellen staan opgesteld in rechte lijn op vaste onderstellen, zorgvuldig uitgelijnd  

       en waterpas. Ze worden genummerd van links naar rechts, van 1 tot 5.  

 

03. De 5 onderstellen zijn zodanig opgesteld dat aan de volgende punten voldaan is wanneer de  

       5 lanceermachines geladen zijn met een klei op de lanceerarm: 

       - een horizontale afstand bestaat van 1 meter minimum en 1,25 m maximum 

        (aanbevolen afstand = 1,10 m) tussen het midden van de twee kleis opgesteld in de 

        aanpalende apparaten, klaar om te lanceren; 

      - de machines dienen zodanig opgesteld te zijn in de put dat het draaipunt van de lanceer-   

         arm zich bevindt op 0,50 meter (+ of – 10 cm) onder de bovenste oppervlakte van het 

         dak van de put en in teruggetrokken positie op 0,50 meter (+ of – 10 cm) van de voorkant  

         van de put. 

 

04. De schietposten staan in een rechte lijn en bevinden zich op vierkante tegels van 1x1 m, 

       parallel met de 5 lanceermachines. Er bevindt zich een horizontale afstand van 15 meter  

       tussen de voorste lijn van de schietstand en de voorkant van het dak van de put. 

 

05. Het centraal punt op het dak van de put (machine nr. 3 op 0° afgesteld) wordt aangeduid. 

       Het verlengde van dit teken dient juist door het midden van de trajecten van de kleis te 

       passeren, evenwijdig met de opstellijn van de 5 lanceerapparaten. De schietposten zijn zo 

       opgesteld dat er zich steeds twee links en twee rechts van post nr. 3 bevinden. Tussen 

       elk middelpunt is er steeds 2,5 m ruimte zodanig dat er altijd 1,5 m tussen elke post is. 

 

06. Elke schietpost is uitgerust met een steun waarop de schutter zijn patronen kan plaatsen. 

 

TRAJECTEN EN LANCEERPROGRAMMA 
 

    07. Het traject van de kleis gelanceerd door de 5 apparaten kan aangepast worden om de 

       schietomstandigheden te veranderen. Om verschillende instellingen te bekomen,  

       werden er 10 officiële roosters opgesteld. 

 

08. De geworpen kleis dienen bij windstilte een afgelegd traject te hebben, conform het 

       officiële rooster, met een maximale afwijking van 5 meter min of meer. Deze afstand  

       zal gemeten worden van het middelpunt van kleis geplaatst op de 5 apparaten, om het 

       even wat hun richting is.  

       De controle van de hoogte van het traject wordt uitgevoerd op 10 meter afstand voor 

       het lanceertoestel. De hoogte van de klei dient minstens 1,50 meter en ten hoogste  

       3,5 meter te zijn, met een afwijking van + of – 0,50 meter. De organiserende club  

       moet het nodige materiaal voorzien om de trajecten van de kleis te kunnen opmeten. 
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09. De regeling van het traject links en rechts moet zo ingesteld worden dat de kleis niet 

       buiten de grenzen vallen vastgelegd door de twee zijden van een hoek van 90° van  

       apparaat nr. 3 en waarvan de verlengde mediaan door het midden van schietpost nr. 3 

       loopt. 

 

10. De toestellen nrs. 1 en 2 lanceren kleis naar rechts en de nrs. 4 en 5 naar links, zodat 

       de trajecten verplicht door de middellijn gaan. 

 

11. De lanceerapparaten moeten uitgerust zijn met eenvoudig afleesbare  

      regelmechanismen om de verschillende lanceermogelijkheden te kunnen uitvoeren,  

      conform de vastgelegde richtlijnen uitgelegd in de paragrafen 1.07, 1.08, 1.09 en 1.11.  

 

12. Na te zijn afgesteld zoals voorgeschreven, dient elke machine stevig vastgezet te  

       worden zodat de verkregen trajecten niet toevallig gewijzigd kunnen worden tijdens  

       het verloop van de wedstrijd. 

 

13. De verschillende regelmogelijkheden van elk toestel (kracht van de projectie, hoogte  

       van het traject, en, in desbetreffend geval, de startpositie van de klei) dienen  

       uitgerust te zijn met ogen voor het bevestigen van controleloodjes die nagekeken 

       worden bij elke wedstrijddag. 

 

 

KLEIS 
 

14. De kleis moeten een diameter hebben van 11 cm, een hoogte van 25 tot 26 mm en een  

      gewicht tussen de 100 en 110 gram. Bij internationale wedstrijden zijn de kleis van  

      dezelfde kleur en van hetzelfde merk. 

 

15. Het terrein van de schietstand en de kleur van de kleis dienen zodanig te zijn dat de  

       kleis goed zichtbaar zijn tegen de achtergrond, bij normale lichtinval. 

 

 

LANCEERINRICHTING 
 

16. De apparaten dienen uitgerust te zijn met een “sono-pull” (elektrisch of elektronisch)  

       met een zodanige sequentie dat alle schutters identieke kleis krijgen in de  

       verschillende volgorde, maar zonder te weten welke van de 5 toestellen de klei  

       lanceert. 

 

 

HOOFDSTUK II 
 

VEILIGHEID 
 

2. 01. Het is de verantwoordelijkheid van iedere persoon die een vuurwapen hanteert om de  

      absolute veiligheid in acht te nemen.  

 

01.01. Men hanteert een wapen steeds alsof het geladen is. 

01.02. Bij transport is het geweer altijd gebroken en ongeladen. 
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01.03. Bij een gesloten geweer wordt de loop altijd omhoog gehouden. 

01.04. Bij een patroon die niet afgaat, of een  mechanisch defect houdt men de loop van het  

            geweer steeds in een veilige richting; 

01.05. het geweer wordt nooit ontladen wanneer men het naar de grond is gericht of naar  

            een zone in de nabijheid van de put. 

  

WAPENS EN MUNITIE 
 

    02. Alle geweren zijn toegelaten, inbegrepen de halfautomatische modellen, op  

             voorwaarde dat de nabije schutters niet gehinderd worden door het uitwerpen van  

            de lege huls en op voorwaarde dat het kaliber niet méér is dan kaliber 12.  

            Er zal geen enkel voordeel toegestaan worden aan schutters die met een kleiner   

            kaliber dan 12 schieten. 

 

      03. Geweren waarvan de loop minder dan 66 cm is zijn niet toegelaten. 

 

      04. Draagriemen en riembeugels op het wapen zijn verboden. 

 

      05. Alle geweren, zelfs ongeladen, dienen met de grootste voorzichtigheid gehanteerd te  

            worden. Geweren worden “gebroken” en ongeladen gedragen. Bij repeteergeweren  

            dient het magazijn open te zijn en moet de loop van het geweer naar boven of  

            beneden gehouden worden. 

 

      06. Wanneer een geweer niet gebruikt wordt, dient het vertikaal in het wapenrek  

            bewaard te worden of in een gelijkaardige plaats. Het is strikt verboden het wapen  

            van andere schutters te hanteren zonder diens toestemming. 

 

      07. De lengte van een afgeschoten huls mag niet méér dan 70 mm. bedragen. De patronen   

            bevatten maximum 28 gr. lood met een toegelaten afwijking van 0,5 gr. De loden  

             korrels zijn rond met een diameter van 2,5 mm. maximum met een toegelaten  

             afwijking van 0,1 mm. Het gebruik van zwart kruit is verboden, evenals het gebruik  

             van lichtspoorpatronen of herlaadbare patronen. 

 

      08. De scheidsrechter mag uit het geweer van één of meerdere schutters twee patronen  

            halen opdat de jury de overeenkomst met het reglement zou kunnen verifiëren.  

 

 

 

HOOFDSTUK III 
 

PERSOONLIJKE KLEDIJ 
 

3. de schutter biedt zich aan op de schietstand in behoorlijke kledij en aangepast aan een 

publieke manifestatie.                                                                                                          

Het rugnummer van de schutter wordt in zijn geheel en zichtbaar gedragen.                      

Elke afwijking van deze gedragscode wordt bestraft met een “verwittiging” door de 

scheidsrechter (art. 12.03) en met uitsluiting in geval van recidive. 
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HOOFDSTUK IV 
 

SCHIETHOUDING 
 

4. het schieten wordt staande beoefend. De schutter plaatst zijn voeten binnen de grenzen van 

zijn schietpost. Wanneer een schutter zich in een onregelmatige positie bevindt, krijgt hij 

een waarschuwing (art. 12.03). 

 

 

HOOFDSTUK V 
 

ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD, JURY EN SCHEIDSRECHTERS 
 

 

5. 01. Het verloop van internationale proeven wordt gecontroleerd door een jury, samengesteld 

uit een vertegenwoordiger van elk deelnemend land. De jury wordt voorgezeten door de 

vertegenwoordiger van het organiserende land. Alle juryleden dragen een identificatiebadge, 

voorzien door de organisator. 

 

02. De taak van de jury bestaat uit het controleren van de nationale en internationale 

licentie van de scheidsrechters en het benoemen van complementaire scheidsrechters onder 

de deelnemers die gekozen worden door de jury op voorstel van de vertegenwoordiger van de 

nationale federatie of de organisatie van het kampioenschap (dit indien er te weinig 

scheidsrechters zouden zijn). 

 

03. De juryleden en de scheidsrechters hebben de taak om voor de aanvang van de wedstrijd 

te controleren of de installaties conform de voorschriften zijn en of alle voorbereidingen 

behoorlijk en effectief werden uitgevoerd. 

 

04. De jury kan enkel geldige vaststellingen doen in aanwezigheid van zijn voorzitter of diens 

afgevaardigde, vergezeld van een vierde van de juryleden, die beslissingen nemen naar de 

meerderheid van de aanwezige leden. In geval van een gelijk aantal stemmen geeft de stem 

van de voorzitter de doorslag. 

 

05. In noodgevallen (bv. wanneer een wedstrijd te lang zou stilliggen) kunnen twee juryleden, 

door de voorzitter aangeduid, een uitzonderlijke beslissing nemen met toestemming van de 

scheidsrechter, onder voorbehoud dat de jury deze beslissing kan wijzigen. 

 

06. Toezicht houden op het reglement gedurende de wedstrijd, met inbegrip van controle 

van de wapens, de munitie en de kleis door middel van technische middelen. 

 

07. Antwoorden op protesten. 

 

08. Beslissen welke maatregelen moeten genomen worden wanneer een schutter zich niet aan 

het reglement houdt of zich onsportief gedraagt. 

 

09. De voorzitter van de jury ziet erop toe dat er steeds minstens twee juryleden op het 

geheel van de schietstanden aanwezig zijn. 
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10. Het organisatiecomité stelt, in samenspraak met de jury, een deelnemerslijst op, door 

loting bepaalt. De samenstelling van de planken wordt door loting bepaald. Op de vooravond 

van de wedstrijd, op een vooraf bepaald tijdstip, zodat de afgevaardigden van de 

deelnemende landen aanwezig kunnen zijn. De planken worden zo samengesteld dat er telkens 

maximum zes en minimum drie schutters zijn. In functie van de schutters kan de jury 

beslissen dat er in twee groepen verdeeld wordt die beurtelings ’s morgen of ’s namiddags 

schieten, en ’s anderendaags omgekeerd.  

 

11. Indien noodzakelijk kunnen de lanceerprogramma’s dagelijks gewijzigd worden tijdens 

het verloop van een internationale wedstrijd. De programma’s worden bepaald door loting 

door de jury. Van zodra de nieuwe regeling uitgevoerd is, zal men van op elk toestel een klei 

afschieten en worden alle regelbare mechanismen opnieuw geblokkeerd. 

 

12. In geval van overmacht mag de jury het aantal kleis in een wedstrijd verminderen. In dit 

geval mag de schutter de terugbetaling van de resterende kleis vorderen op basis van de 

prijs per oefenreeks.  

 

13. Een klachtenjury wordt samengesteld bij internationale wedstrijden. 

 

14. Indien een beslissing van de jury aangevochten wordt door schutters of door het 

FITASC, kan een klachtenjury ingeschakeld worden. Deze jury wordt als volgt samengesteld: 

de voorzitter van FITASC of zijn vertegenwoordiger, de voorzitter van de Technische 

Commissie of zijn vertegenwoordiger, de technische directeur van FITASC of zijn 

vertegenwoordiger. Deze klachtenjury zal tegelijkertijd aangeduid worden als eerste jury. 

 

15. Elke ingeschreven schutter die niet opdaagt of die verstek laat gaan tijdens de 

wedstrijd zonder geldige reden, geeft blijk van onsportief gedrag. De disciplinaire commissie 

van FITASC zal op de eerstvolgende vergadering de betrokken schutter een sanctie 

opleggen. 

 

 

HOOFDSTUK VI 
 

SCHEIDSRECHTERS 
  

6. 01. De wedstrijd wordt geleid door een hoofdscheidsrechter in het bezit van een 

internationale FITASC scheidsrechterslicentie. Na elke lancering geeft hij duidelijk aan of 

de klei goed of zero aangerekend wordt. 

 

02. De scheidsrechter en zijn assistenten zorgen ervoor, onder wakend oog van de jury, dat 

het reglement nageleefd wordt, en verzekeren de veiligheid van het publiek door erop toe te 

zien dat deze de schutters niet hindert. 

 

03. De scheidsrechter wordt bijgestaan door drie hulpscheidsrechters, gekozen uit de 

vorige groep deelnemers. De schutters kunnen deze functie niet weigeren, wanneer dit hen 

gevraagd wordt, maar de scheidsrechter heeft het recht om een plaatsvervanger te 

aanvaarden, onder de deelnemende schutters. Wanneer een schutter weigert om de functie 

van hulpscheidsrechter te aanvaarden wanneer dit hem gevraagd wordt, of duidelijk treuzelt 
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om zijn positie in te nemen, kan hij gesanctioneerd worden (art. 12.04, 12.05). 

 

04.Aan elke kant van de schietstand wordt een helper opgesteld zodanig dat hij de gehele 

schietzone kan overzien. Een derde helper wordt opgesteld aan het scorebord om de 

beslissing van de scheidsrechter op te tekenen en zo de schutters te informeren. 

 

05. De hoofdscheidsrechter neemt zijn beslissingen alleen. Wanneer een hulpscheidsrechter 

een andere mening heeft, steekt hij zijn hand op om de hoofdscheidsrechter te informeren 

die dan de definitieve beslissing neemt. Hij mag in elk geval de andere hulpscheidsrechters 

consulteren alvorens een definitieve beslissing te nemen. 

 

06. Onmiddellijk na elke reeks worden de puntentotalen bestudeerd en vergeleken. Bij 

verschillen zal enkel het puntentotaal dat overeenstemt met het scorebord geldig zijn. Na 

deze verificatie worden de scores luidop voorgelezen door de scheidsrechter, zodat de 

schutters het duidelijk kunnen horen. Elke schutter dient zijn eindresultaat te verifiëren en 

te ondertekenen alvorens de stand te verlaten. Na deze formaliteit wordt geen enkele 

betwisting meer aanvaard. 

 

07. Voor de aanvang van elke reeks deelt de scheidsrechter duidelijk en luidop het aantal 

deelnemers in de groep mee aan de “pulleur” opdat deze de lancering van de kleis zou kunnen 

instellen op het aangekondigde aantal (6, 5, 4 of 3).  

 

08. In het geval de lanceerinstelling niet correct afgesteld werd op het aantal schutters 

door de pulleur, wordt de correcte verdeling van het aantal gelijke kleis per schutter 

vervalst. De scheidsrechter moet onmiddellijk de reeks stilleggen wanneer hij dit 
opmerkt. Het resultaat van de al geschoten kleis wordt beschouwd als aanvaard, de 

scheidsrechter laat de machine correct instellen op het aantal schutters (6, 5, 4 of 3) en de 

schieting wordt verder gezet waar hij onderbroken werd. 

 

09. De wedstrijd verloopt zonder andere onderbrekingen dan deze voorzien werden in het 

programma of door technische moeilijkheden. 

 

10. Nochtans kan de scheidsrechter uitzonderlijk de wedstrijd stilleggen in geval van zware 

regenval of onweer van korte duur. Wanneer de onderbreking langer duurt, dient de jury 

geïnformeerd te worden  

 

HOOFDSTUK VII 
VERLOOP VAN EEN REEKS TRAP 
 

7. 01. Elke reeks omvat 25 kleis. 

 

02. Wanneer een schutter opgeroepen wordt om een reeks te schieten, staat hij tijdig klaar 

en heeft hij zijn munitie en uitrusting om een volledige reeks te schieten bij zich. 

 

03. Een proefschot is toegelaten voor elke eerste reeks per dag, in volgorde van de plank, op 

hun post en op bevel van de scheidsrechter. De schietrichtingen worden aan de schutters van 

elke groep getoond, in volgorde van de machines 1 tot 5. 

 

04. Bij aanvang van de wedstrijd houden de zes deelnemers zich klaar, één op elke 
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schietpost, de zesde schutter staat klaar om de plaats van deelnemer 1 in te nemen wanneer 

deze de post verlaat, etc. Na geschoten te hebben op post 5 begeeft de schutter zich 

onmiddellijk naar post 1, met gebroken en ongeladen geweer.  
 

05. Scheidsrechters en andere aangestelde officiëlen zijn verantwoordelijk voor de bevelen 

“begin van de wedstrijd”, “einde van de wedstrijd”, “ontladen” en alle andere instructies 

noodzakelijk voor een goed verloop van de wedstrijd. De scheidsrechters zien erop toe dat 

de bevelen worden uitgevoerd en dat geweren veilig gehanteerd worden. Elke schutter die 

een geladen geweer hanteert zonder de toestemming van de scheidrechter en voor het bevel 

“begin van de wedstrijd” of na het bevel “einde van de wedstrijd” werd gegeven, kan 

gesanctioneerd worden d.m.v. een verwittiging (art. 12.03) of door uitsluiting in geval van 

recidive (art. 12.05).  

 

06. Schutter nr. 1 laadt zijn wapen slechts nadat de scheidsrechter het bevel heeft gegeven 

de wedstrijd te beginnen. De andere schutters sluiten hun geladen geweer pas nadat de 

vorige schutter geschoten heeft. In elk geval mag een geladen geweer enkel in de richting 

van de put gericht zijn. Na het schot opent de schutter zijn geweer. Het is verboden wapens 

te hanteren wanneer er zich personeel bevindt voor de schietposten (art. 12.04 en 12.05). 

Het is verboden te mikken naar, of te schieten op kleis van tegenstanders. Het is tevens 

verboden te mikken naar, of te schieten op levende dieren. Schutters en andere personen in 

nabijheid van de schietstand zijn verplicht oorbeschermers te dragen. 
 

07. Wanneer een schutter klaar staat om te schieten activeert hij de machine door een 

commando te roepen dat de sono-pull in werking stelt. De schutter verlaat zijn post pas 
wanneer de volgende schutter geschoten heeft om diens plaats in te nemen. Het niet 

naleven van deze regel kan hem een waarschuwing opleveren (art. 12.03). 

 

08. Bij onderbreking van de wedstrijd dient het geweer onmiddellijk gebroken te worden en 

mag het pas herladen en gesloten worden wanneer de wedstrijd verder gezet wordt, na 

toestemming van de scheidsrechter. 

 

09. Elke schutter krijgt 10 seconden de tijd om zijn klei te vragen nadat de vorige klei 

geschoten werd. Bij tijdsoverschrijding kan de schutter een waarschuwing oplopen (art. 

12.03). 

 

10. Wanneer de laatste klei van een reeks geschoten is, blijven alle schutters op hun 
post tot de scheidsrechter het bevel “einde wedstrijd” gegeven heeft. 

 

11. De kleis dienen onmiddellijk gelanceerd te worden na het bevel, rekening houdend met de 

transmissietijd (1/10 sec.). 

 

12. Elke gelanceerde klei moet geschoten worden, behalve wanneer de schutter van mening is 

dat de lancering niet verlopen is conform art. 7.11. In dat geval kan de schutter de klei 

weigeren door eenvoudig zijn geweer te ontschouderen. Als de scheidsrechter oordeelt dat 

de klei gelanceerd werd conform het reglement, mag hij een nul optekenen.  

 

13. Elke malfunctie van een lanceerapparaat tijden de wedstrijd moet door de 

scheidsrechter gemeld worden aan het onderhoudspersoneel. In het geval een machine niet 

binnen een redelijke tijd of omstandigheden kan gerepareerd worden, kan de scheidsrechter 

oordelen het apparaat te laten vervangen en het te regelen.  
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14. Bij een onderbreking langer dan vijf minuten, te wijten aan een technische oorzaak 

buiten de schutter om, worden de schietrichtingen opnieuw gepresenteerd aan de groep 

schutters. 

 

 

HOOFDSTUK VIII 
INCIDENTEN 
 

8. 01. bij een incident met een geweer, wat ook de oorzaak, blijft de schutter staan met 
het geweer gericht naar de schietzone, zonder het te breken of de veiligheid aan te 
raken, tot het wapen onderzocht werd door de scheidrechter. 
 

02. een geweer is “buiten gebruik” als: 

      02.01. het niet veilig kan gehanteerd worden. 

      02.02. het ontstekingsmechanisme niet werkt. 

      02.03. de lege patroon niet uitgeworpen wordt wegens mechanisch defect bij een 

                 automatisch geweer.  

      02.04. In deze gevallen heeft de schutter recht op een nieuwe klei en dit tweemaal  

                 tijdens dezelfde serie. Elke derde en de daaropvolgende malfuncties worden als    

                 ZERO opgetekend. 

             

03. De volgende incidenten worden niet beschouwd als defect en dusdanig zal de  

scheidsrechter de gerealiseerde score optekenen: 

      03.01. verkeerde manoeuvers door de schutter. 

      03.02. ongeladen wapen of lege patronen. 

      03.03. een geweer met de veiligheidspal op. 

 

04. Wanneer de scheidsrechter oordeelt dat een incident niet toegeschreven kan worden 

aan de schutter (art. 8.02) en dat het geweer niet snel kan gerepareerd worden, mag de 

schutter een ander geweer gebruiken mits akkoord van de scheidsrechter, op voorwaarde 

dat dit gebeurt binnen de drie minuten volgend op het oordeel van de scheidsrechter. 

 

05. in geval van overmacht mag de schutter zijn groep verlaten en zijn reeks beëindigen op 

een moment bepaald door de scheidsrechter of de jury, met drie zero’s als strafpunten. 

 

 

HOOFDSTUK IX 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

9. 01. Op iedere klei mag tweemaal geschoten worden. 

 

02. Een geraakte klei wordt als “GOED” geteld als hij gelanceerd en geschoten werd conform 

het reglement en wanneer er een zichtbaar stukje af is.  

 

03. De scheidrechter beslist of een gelanceerde klei conform is of een “no bird”, indien 
mogelijk,  voor dat de schutter zijn eerste schot afgevuurd heeft. 
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04. Een klei wordt beschouwd als “ZERO” wanneer: 

      04.01. Een klei gelanceerd werd maar niet geraakt tijdens het traject. 

      04.02. Er enkel stof loskomt van de klei. 

      04.03. De schutter niet schiet naar een afgeroepen en gelanceerde klei. 

      04.04. De schutter niet in de mogelijkheid is om te schieten omdat zijn veiligheidspal  

                 opstaat, omdat hij vergeten is zijn geweer te laden of omdat het geweer 

                 onvoldoende gesloten is (art. 8.03). 

      04.05. De schutter, bij malfunctie, zelf zijn geweer opent of zijn veiligheid  

                 aanraakt. 

      04.06. Wanneer het de derde of verdere malfunktie betreft van geweer of munitie van           

                 dezelfde schutter in dezelfde reeks. 

 

05. Een klei is een “no-bird” en er wordt een andere klei gegeven als: 

      05.01. De klei stuk springt bij het lanceren. 

      05.02. Het traject onregelmatig is. 

      05.03. Twee of meer kleis tegelijkertijd gelanceerd worden op hetzelfde moment.  

      05.04. Er een sterk kleurverschil is in vergelijking met de andere kleis in de  

                 wedstrijd. 

      05.05. De klei vertrekt voor de schutter roept. 

      05.06. De klei niet gelanceerd wordt op commando en de schutter zijn geweer 

                 ontschoudert = “no-time”. 
 

06. De nieuwe klei wordt verplicht gelanceerd door dezelfde machine op hetzelfde traject 

als de “no-bird” (art. 9.05). Wanneer er zich twee dergelijke feiten voordoen kan de 

scheidsrechter dit beschouwen als een incident (art. 8.02). 

 

07. De scheidsrechter kan ook een “no-bird” toekennen en een nieuwe klei vragen als: 

      07.01. De schutter zichtbaar gehinderd werd. 

      07.02. Een andere schutter naar dezelfde klei schiet. 

      07.03. De scheidsrechter niet in de mogelijkheid is te oordelen of de klei geschoten  

                 is of niet. In deze omstandigheden kan hij zijn medewerkers raadplegen  

                 alvorens een nieuwe klei te vragen. 

      07.04. De schutter met zijn eerste schot mist en er zich een incident voordoet bij het  

                  tweede schot (art8.02). Er wordt een nieuwe klei gelanceerd en het 

                  resultaat van het tweede schot wordt opgetekend (het eerste schot moet gemist  

                  worden).  

 

08. Een beurt wordt beschouwd als niet geschoten als: 

      08.01. een medeschutter vuurt, wanneer het niet zijn beurt is. Hiervoor krijgt hij een 

                waarschuwing (art. 12.03). 

      08.02. De schutter een schot lost op zijn beurt alvorens hij een klei gevraagd  

                 heeft. Hiervoor krijgt hij een waarschuwing (art. 12.03). Wanneer de schutter 

                 een tweede schot afvuurt op dezelfde klei zal dit resultaat opgetekend· worden.  
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HOOFDSTUK X 
 

PROTEST 
 

 

10. 01. Wanneer de schutter een beslissing van de scheidsrechter niet aanvaardt m.b.t. zijn 

schot, dient hij onmiddellijk te protesteren door zijn hand op te steken en “protest” te 
zeggen. Hierop legt de scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk stil en maakt zijn beslissing 

bekend na overleg met de hulpscheidsrechters. In geen geval mag hij een klei oprapen om te 

onderzoeken of die wel of niet geraakt werd. 

 

02. Een schutter mag een beroep doen op de jury om een beslissing van de scheidsrechter 

aan te vechten. Dit beroep moet schriftelijk geformuleerd worden èn vergezeld zijn van een 

borgsom voor de waarschuwing bepaald door de jury, voor de wedstrijd vastgelegd, en die zal 

worden terugbetaald als het beroep aanvaard werd door de jury. In dit geval mag de jury de 

instructies geven aan de scheidsrechter met het oog op zijn verdere beoordelingen of een 

nieuwe scheidsrechter aanduiden of tenslotte de beslissing van de scheidrechter wijzigen. 

 

03. Een beslissing van de scheidsrechter kan niet aangevochten worden in de volgende 

gevallen: 

      03.01.  Betreffende het oordeel over een klei: gebroken of zero. 

      03.02. Betreffende het oordeel over het traject: goed of no-bird. 

      03.03. Betreffende de lancering van een klei binnen de tijdspanne conform het  

                 reglement. 

 

 

 HOOFDSTUK XI 
 

DE DEELNEMERS 
 

11. iedere deelnemer: 

 

01. Moet zowel op de hoogte zijn van het huidige reglement als zich voegen naar elke  

      speciale maatregel die van kracht is tijdens de wedstrijd. 

02. Houdt altijd de veiligheid in acht en schiet op een veilige manier. 

03. Laadt zijn wapen enkel op bevel van de scheidsrechter. 

04. Heeft 10 seconden de tijd om een klei te vragen nadat de vorige schutter zijn klei  

      geschoten heeft, of, voor de eerste schutter, nadat de scheidsrechter het begin van de  

      wedstrijd heeft aangekondigd 

05. Dient alle patronen en hulzen uit het geweer te verwijderen bij elke verandering van  

      plaats alsook bij het einde van een reeks. 

06. Is aanwezig op de stand bij het einde van de vorige plank, zonder dat er opgeroepen  

      wordt. 

07. Heeft voldoende patronen bij zich om een volledige reeks te schieten. 

08. Schiet enkel van op zijn post èn op de klei die voor hem bestemd is. 

09. Schiet niet op vogels, andere dieren, voorwerpen of kleis bestemd voor andere  

      schutters. 

10.Blijft op de stand tot alle schutters van dezelfde reeks geschoten hebben. 
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11. Het is formeel verboden te roken op de plank of alcoholische dranken te gebruiken voor 

      of tijdens de wedstrijd. 

12. Het is verplicht zich in te schrijven in het aanwezigheidsregister, alsook zich uit te  

      schrijven op moment van vertrek. 

13. Wordt gesanctioneerd door de Trapcommissie  wanneer hij de wedstrijd zonder geldige  

      reden verlaat. 

14. Betreedt de schietstand niet alvorens de vorige reeks beëindigd is, behalve wanneer het  

      een verantwoordelijke van de Trapcommissie betreft. Het is wenselijk dat de  organise-   

      rende club een schuilplaats voorziet voor de deelnemers van de volgende reeks. 

15. Verlaat zijn post niet alvorens de deelnemer rechts van hem geschoten heeft. 

16. De commissie vraagt dat de schutters deftige kledij dragen bij de prijsuitreiking en op  

       het podium. 

17. Bij buitenlandse wedstrijden en op het Belgisch Kampioenschap is de officiële kledij  

      (training en pak) verplicht. 

18. GSM’s zijn verboden op de plank.  
 

 

HOOFDSTUK XII 
 

PENALISATIE 
 
12.01. Alle schutters die deelnemen aan wedstrijden worden geacht het reglement te kennen en  

     verbinden er zich toe het te respecteren. Zij aanvaarden op voorhand de sancties te   

     ondergaan en andere consequenties die optreden bij overtreding van het reglement of de  

     orders van de scheidsrechters. 

 

     02. Wanneer een schutter wapens of munitie gebruikt die niet conform de schikkingen in 

     2.01, 2.02, 2.03 en 2.06 zijn, zal elk schot hiermee afgevuurd worden beschouwd als “zero” 

     Als de jury van oordeel is dat een schutter niet in de mogelijkheid was om zijn tekortkoming  

     in het reglement te kennen en hij hierdoor niet bevoordeeld werd, kan zij het resultaat  

     goedkeuren op voorwaarde dat de fout rechtgezet wordt eens ze wordt herkend. 

 

SANCTIES  

 
03. Bij overtreding van het reglement geeft de scheidsrechter aan de schutter de 

volgende sanctie: 

      03.01.  Bij een eerste fout: een verwittiging. 

      03.02. Bij een tweede fout: een tweede verwittiging; 

      03.03. Bij een derde fout in dezelfde reeks en elke daaropvolgende fout zal de  

                eerstvolgende geschoten klei geklasseerd worden als zero. 

 

04. Gevallen waarin de schutter onmiddellijk gepenaliseerd wordt met het verlies van 

drie kleis door de scheidsrechter. 

 

05. Gevallen waarin de jury de schutter kan uitsluiten op voorstel van de scheidsrechter. 

 

06. Wanneer de scheidsrechter een schutter sanctioneert met het verlies van drie kleis 

(art. 12.03 en 12.04) worden deze afgetrokken van de volgende kleis stukgeschoten in 

deze reeks, de volgende reeks of van de eindscore wanneer het de laatste reeks betreft. 
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07. Wanneer een schutter zich niet aangemeld heeft voor het eerste schot in zijn reeks, 

wordt hij gesanctioneerd met verlies van drie kleis (art. 12.04). Hij kan verplicht worden 

zijn reeks waar hij niet aan deelgenomen heeft, dezelfde dag te schieten op het moment 

en de plaats door de scheidsrechter of door de jury bepaald. 

 

08. Bij een tweede overtreding (art. 12.07 – afwezigheid) wordt de schutter uitgesloten 

uit de wedstrijd. 

 

09. In het geval een schutter het goede verloop van de wedstrijd verstoort zonder 

geldige reden wordt hem een zero opgetekend. 

 

10. Wanneer een schutter zijn groep verlaat zonder redenen vermeld in het reglement 

of zonder reden aanvaard door de scheidsrechter, worden alle resterende kleis als zero 

opgetekend. In geval van recidive wordt art 12.05 toegepast. 

 

11. In het geval de scheidsrechter of een jurylid opmerken dat een deelnemer 

opzettelijk de wedstrijd vertraagt of zich onsportief gedraagt, kan hij gesanctioneerd 

worden (art. 12.03, 12.04 en 12.05).  

 

 

HOOFDSTUK XIII 
 

RESULTATEN, BARRAGES, SHOOT-OFF 
 
ALGEMEEN 
 
12. 01. SHOOT-OFF: ·Met één patroon voor de eerste drie plaatsen in elke categorie, als de tijd 

het toelaat. Als het uurrooster dit niet toelaat, zal men rekening houden met de beste 

reeksen van die dag. In laatste instantie zal het rugnummer de volgorde van de ex-aequo’s 

bepalen. Wanneer een schutter afwezig is bij de barrage of shoot-off zal deze hierdoor 

verliezen.  

 

02. Bij een gelijk resultaat voor één van de eerste drie plaatsen bij een kampioenschap, zal 

de barrage verlopen over een reeks van 25 kleis. In geval van een gelijke score zal de 
eerste zero van de volgende reeks bepalend zijn bij een gelijke stand na het schieten met 

één patroon.  

 

03. De barrage wordt uitgevoerd in naleving van de voorgaande wedstrijdregels, de lege 

plaatsen in de groep worden niet opgevuld. 

 

04. Wanneer het tijdstip van de barrage niet op voorhand werd vastgelegd, dienen de 

betrokken schutters in contact te blijven met de jury, teneinde klaar te staan, ten laatste 15 

minuten na de oproep. Als zij zich niet aanbieden binnen deze tijdspanne, zal dit beschouwd 

worden als een opgave. 

 

05. Bij een barrage onder equipes zal het klassement uitgehangen worden door de planken te 

laten aantreden in omgekeerde volgorde van de wedstrijd. 
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INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN. 
 

06. Er mogen prijzen uitgedeeld worden voor de beste resultaten van elke wedstrijddag, 

maar de officiële medailles en kampioenschaptitels mogen slechts toegekend worden conform 

het reglement en op 200 kleis (art 5.12). 

 

07. De schietstanden moeten toegankelijk zijn om te trainen, dit gedurende de drie dagen 

voor het begin van de wedstrijd. De kleis gedurende de training zijn van hetzelfde type als 

tijdens de wedstrijd (art. 1.16 en 1.17) en de trajecten conform de officiële schema’s. 

 

08. Tijdens een kampioenschap is het verboden te trainen tussen de reeksen door op de 

wedstrijdstanden, behalve op tegengesteld advies van het organiserende comité. 

 

 
HOOFDSTUK XIV 

 
NATIONALE COMPETITIE 

 
13. 01. diskwalificatie: 

Bij diskwalificatie worden de schutter alle rechten ontnomen evenals de terugstorting van 

het  inschrijvingsgeld voor de betrokken wedstrijd. 

 

 

DE SCHIETPOST 
 

02. Een oppervlakte van 1 x 1 meter, duidelijk afgelijnd en plat. Het middelpunt van de 

voorste boord 15 meter verwijderd van het middelpunt van het draaimechanisme van het 

toestel afgesteld om een rechte klei te lanceren. 

 

03. Elke deelnemer houdt zijn beide voeten binnen deze oppervlakte van op het moment dat 

hij een klei afroept tot nadat hij geschoten heeft. 

 

 

GEWEER 
 

04. Geweer met gladde loop met een lengte van 66 cm of méér. 

      04.01. Wapens gebruikt in wedstrijden of in manifestaties georganiseerd door de  

                Nationale clubs dienen conform de wapenwetgeving te zijn. 

      04.02. Het kaliber mag het kaliber 12 niet overschrijden; 

      04.03 Lopen met ingeboorde anti-terugslaggaten zijn verboden. 

      04.04 Een wapen dat driemaal mankeerde tijdens een reeks mag pas opnieuw gebruikt  

                worden na een adequate herstelling. 

      04.05. Een wapen dat correct functioneert, mag niet vervangen worden tijdens  

                eenzelfde reeks. 
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DE JURY 
 

  05. Bij een officiële manifestatie dient er een jury aanwezig te zijn, samengesteld uit  

           minimum drie competente personen: 

 

       05.01. Indien mogelijk wordt er een jury samengesteld uit: een lid van de  

                Trapcommissie, een officiële scheidsrechter en een gekende en bekwame  

                schutter, die ook lid is van de Federatie. De functies van lid van de  

                Trapcommissie en uitvoerende jury zijn niet verenigbaar met het beroep van  

                wapenhandelaar, wapen- of munitiefabrikant, casino-uitbater e.d.. 

 

      05.02. De jury is verantwoordelijk voor: 

 

         05.02.01. Trajecten, hoeken en afstanden van de kleis, in overeenstemming met  

                         reglementen en desbetreffende voorwaarden;   

         05.02.02. Het beoordelen van neergelegde klachten en protesten. 

         05.02.03. Het bepalen van de bekwaamheid van de scheidsrechter en markeerders. 

                        De jury kan op elk moment van de wedstrijd deze personen wegsturen of  

                        vervangen. 

         05.02.04. Beslissingen te nemen betreffende interpretaties van het reglement,  

                        indien dit zich voordoet. 

 

          Opmerking: de jury kan de beslissing van een scheidsrechter m.b.t. het  
       resultaat van een geschoten klei niet veranderen. 

 

 

KLACHTEN 
 

 06. Klachten kunnen enkel neergelegd worden door een deelnemer, de kapitein of de  

   coach van een ploeg. In het geval er geen andere reglementering hieromtrent uithangt,  

wordt een klacht schriftelijk neergelegd samen met een waarborg van 25€ (die slechts  

        terugbetaald wordt wanneer de klacht ontvankelijk verklaard wordt). 

  

   07. Een klacht wordt neergelegd onmiddellijk na het beëindigen van een betrokken reeks. 

 

   08. Een klacht kan betrekking hebben op: 

      08.01. Het hinderen van een schutter; 

      08.02. Moet geformuleerd worden bij de scheidsrechter, in eerste instantie  

                 onmiddellijk na het lanceren van de klei of het schieten ervan. 

      08.03. Wanneer de deelnemer dan nog niet akkoord gaat met de scheidsrechter, kan  

                 hij een klacht aan de jury richten. 

 

      09. Er wordt geen enkele klacht meer aanvaard na het uithangen van de officiële  

resultaten (behalve bij een verkeerde optelling). 

 

Het wordt zeer gewaardeerd als vragen en klachten rustig en op een beschaafde  
wijze gesteld worden. 
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DE SCHEIDSRECHTER 
 

    10. Is een bevoegde en competente persoon aangesteld om een manche van een  

wedstrijd te jureren in overeenstemming met het reglement. 

 

      11. Indien mogelijk maakt men gebruik van geaggregeerde scheidsrechters: 

 

     11.01. De beslissing van een scheidsrechter m.b.t. een geschoten of gemiste klei is  

              Definitief. 

 

     11.02. De scheidsrechter: 

 

     11.02.01. De schutters van post 1 – 3 – 5 functioneren als jurylid. Als er 4 schutters  

                   zijn, worden de schutters van post 1 – 2 – 3 aangesteld. Bij elke beurt schuift  

                   men 1 plaats terug. B.v.  1-2-3-4 / 2-3-4-1 / 3-4-1-2 … 

     11.02.02. De schutters wiens naam onderstreept wordt op het wedstrijdformulier  

                   krijgen de functie van “trompetjury” (staande functie)            

     11.02.03. Als deze weigert te jureren worden hem drie kleis afgetrokken (-3), behalve  

                   wanneer hij zich laat vervangen door een ander aangesteld jurylid. 

     11.02.04. De scheidsrechter is verplicht het puntenformulier te ondertekenen en  

                   terug naar het secretariaat te brengen. 

     11.02.05. Een gecorrigeerd of doorstreept puntenformulier dient ook ondertekend te  

                    zijn door de desbetreffende schutter. 

     11.02.06. Aanvaardt geen enkele klacht meer vanaf het moment dat het punten-  

                   formulier de stand verlaten heeft (het is in het belang van de schutter om  

                   het formulier en het scorebord te verifiëren). 

     11.02.07. Consulteert enkel de optekenaars alvorens zijn definitieve beslissing bekend  

                   te maken, in het geval er twijfel zou bestaan over het resultaat van de  

                   wedstrijd. 

     11.02.08. Zal het resultaat van elke geschoten klei aankondigen d.m.v. de trompet 

                    wanneer een klei niet stuk is, of een no-bird indien nodig. 

     11.02.09. Beoordeelt de wedstrijd op een faire manier en overeenkomstig het  

                   reglement. 

     11.02.10. Vergewist zich ervan dat de deelnemers schieten volgens het huidige  

                   reglement. 

     11.02.11. Heeft voortdurend een oog op de deelnemers en de vliegende kleis. 

     11.02.12. Mag op elk moment de munitie van de deelnemers inspecteren  

                   door een patroon te doen voorleggen voor inspectie. 

     11.02.13. mag een beroep doen op de jury indien hij dat wenselijk acht. Hij moet er een  

                   beroep op doen wanneer drie of meerdere deelnemers op eenzelfde plank die  

                   vragen, behalve wanneer de commotie enkel gaat over het resultaat, geraakt  

                   of gemist. 

     11.02.14. Kondigt een no-bird aan in geval van onregelmatige klei. 
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AANDUIDING VAN DE PUNTEN EN MARKEERDERS 
 

 12. Behalve bij tegenovergesteld advies wordt in alle wedstrijden hetzelfde  

                 puntensysteem gebruikt: 1 punt voor een gebroken klei en 0 voor een gemiste klei.  

 

 13. De markeerder: 

      13.01. Registreert het exacte resultaat van elke geschoten klei 

      13.02. Markeert op het puntenblad “1” voor een gebroken klei en “0” voor een gemiste  

                           klei, volgens de aankondiging van de scheidsrechter. 

      13.03. Geeft enkel zijn mening over een klei (geraakt of gemist) op vraag van de  

                           scheidsrechter. 

      13.04. Duidt op het aantekenblad aan in het geval van niet-functioneren van patronen,  

                           malfunctie, fouten bij de positie van de voeten, verwittiging i.v.m. veiligheid of  

                           onderbrekingen, zoals de scheidsrechter het vraagt. 

      13.05. Maakt een puntentotaal na het einde van de reeks. 

      13.06. De scheidsrechter verkondigt, met luide stem, de resultaten van de    

                           de deelnemers bij het einde van een reeks. 

      13.07. Handtekent en vraagt de scheidsrechter om het puntenblad mee te tekenen,  

                           wanneer het eindresultaat definitief is. 

      13.08. Een scorebord is verplicht op elke stand, deze moet zichtbaar zijn voor de zes  

                           schutters en de scheidsrechter. 

      13.09. Voor wedstrijden over 75 kleis op twee standen dienen de roosters identiek te  

                           zijn. 

 

AFSTELLING VAN DE LANCEERAPPARATEN 
 
14. Gegeven op een referentiepunt: 

     14.01. Alle metingen (hoek en afstand) gebeuren met de onderkant van post 3 

              (FU en FO) als referentiepunt. 

     14.02. De werpers dienen afgesteld te worden onder abstractie van de  

               weerkundige condities. 

 

15. Afstand van de klei: zie roosters 

 

PLANK 
  

           16. Geheel van deelnemers (algemeen = 6) wier namen op hetzelfde puntenblad staan, die  

            eenzelfde reeks schieten, op eenzelfde put en op hetzelfde moment. 

 

17. Reeksen van meer dan 6 schutters zijn verboden: 

     17.01. De schutters dienen de stand te bezetten in volgorde van hun naam op het  

               puntenblad. 

     17.02. Alle deelnemers worden ingedeeld in reeksen van zes schutters behalve: 

               17.02.01. Wanneer er minder dan zes schutters zijn; 

               17.02.02. Een deelnemer de reeks verlaat nadat hij reeds begonnen was. 

     17.03. Wanneer er een barrage is met minder dan zes schutters 

     17.04. Alle schutters blijven staan tot de laatste zijn reeks beëindigd heeft.  
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ONVOLLEDIGE WEDSTRIJD 
  

           18. Een wedstrijd mag ingekort worden in de volgende gevallen: 

      18.01. Bij ongunstige weersomstandigheden; 

      18.02. Wanneer de duisternis valt; 

      18.03. Bij een zware panne van de uitrusting. 

 19. Recompensatie in prijzen worden toegekend in functie van de behaalde resultaten  

                 voor het voorvallen van één van de elementen geciteerd in de vorige paragraaf 

 20. Het wordt aanbevolen om elke schutter proportioneel terug te betalen. 

 

DUBBEL TRAP 
   

            21. Dubbel trap: 

 In dit type wedstrijd worden twee kleis simultaan afgeschoten en de schutter vuurt een 

            schot op elke klei. Er wordt één punt aangerekend per gebroken klei, 0 voor twee  

            gemiste kleis. 

 

DUBBEL TRAP: REGLEMENT 
  

            22. Algemeen 

 Behalve op tegenaanwijzingen wordt het algemeen reglement voor de enkele kleis ook  

            hier toegepast. Er zijn evidente verschillen in enkele gevallen en wat volgt wordt 

       toegepast in het respect van enkele specifieke regels die niet intuïtief zouden mogen  

zijn. 

 23. Hoeken van de trajecten: de machine wordt afgesteld zodat de kleis hoeken hebben  

die gelijk verdeeld zijn links en rechts van de middellijn. 

 

DUBBEL TRAP: NO BIRDS 
 

 24. De scheidsrechter oordeelt de doublé als no-bird wanneer: 

      24.01. Er slechts één klei gelanceerd werd; 

      24.02. Het twee kleis breken met hetzelfde schot; 

      24.03 Er minsten één gebroken klei gelanceerd werd; 

      24.04. De beide kleis niet simultaan gelanceerd werden; 

      24.05. Een patroon niet afgaat of er een erkende malfunctie optreedt bij één van de  

                           twee kleis; 

      24.06.Het traject van één van beide kleis onregelmatig blijkt te zijn en de schutter  

                           geen schot afgevuurd heeft; 

      24.07. De schutter een eerste klei goed geschoten heeft en de tweede klei weigert  

                           omdat die onregelmatig blijkt te zijn. 

   

 25. In alle gevallen wordt een nieuwe doublé gelanceerd om het resultaat van de twee  

                  kleis te bepalen. 

             

      25.01. Als de schutter de eerste klei mist en de tweede weigert, wordt de doublé  

                           overgedaan 

        25.02. Eén schot per klei: er wordt slechts éénmaal geschoten op elke klei. Wanneer  

                           de schutter de eerste klei mist met het eerste schot en raakt met het tweede  

                           schot, worden beide kleis als gemist opgetekend.  
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HOOFDSTUK XV 
 

NATIONAAL   INFO – FEDERATIEWEDSTRIJDEN - BELGISCH  
                  KAMPIOENSCHAP OT – UT – AT – ET. 
 

01. Om op een nationaal kampioenschap een podiumplaats te verwerven of deel te kunnen  

      nemen aan een finale moet de schutter de Belgische nationaliteit hebben.     
02. Enkel ingeschreven schutters die betaald hebben zijn zeker van hun deelname. 

03. Wanneer er plaatsen over zijn kunnen ook buitenlandse schutters zich  

      inschrijven en deelnemen. 
 
CATEGORIEËN:  
 

04. Vanaf het wedstrijdjaar 2012 wordt er niet langer geschoten in vaste categorieën. 

      Er zal dus ook geen lijst met de categorieën meer gepubliceerd worden. 

05. Tijdens iedere wedstrijd zal er een 1/3, 1/3, 1/3 categorisering opgemaakt worden. 

    Deze indeling in 3 categorieën (A, B en C) gebeurt na 75 kleis en wordt bepaald op 

      basis van trekking. 

 

      Mogelijkheden: - alle 3 de geschoten reeksen tellen. 

 - reeks 1 en 2 tellen (uitloting van reeks 3). 

 - reeks 2 en 3 tellen (uitloting van reeks 1). 

 - reeks 1 en 3 tellen (uitloting reeks 2). 

        

                  Bij gelijke punten primeert de hoogste score in één van de uitgelote reeksen.  

 

06. Belgische Kampioenschappen in de disciplines OT-UT-AT-DT-ET worden betwist  

    volgens het SCRATCH-principe.  

      Er zullen eveneens 3 bijkomende medailles toegekend worden per categorie + dames,  

      veteranen, superveteranen en junioren.  

 

 

DEELNAME AAN DE WEDSTRIJDEN 
 

 07. De Belgische schutter kan zich slechts inschrijven na vertoon van zijn  
     sportschutterslicentie.  

 

 08. De Buitenlandse schutters: 

     - kunnen aan wedstrijden deelnemen op vertoon van hun nationale federatie- en   

       identiteitskaart. 

      

 09. Op elk wedstrijdblad wordt de hoofdscheidsrechter aangeduid. Deze is verplicht: 

o de wedstrijd te leiden. 

o het FITASC of ISSF-reglement toe te passen: 

� strafpunten verplicht toekennen na 3 oproepen (= 3 minuten); 

� controle oorbeschermers + aangepaste kledij 
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o het wedstrijdblad te ondertekenen en op het plaatselijke secretariaat binnen 

te brengen. 

 

  10. De inleg per wedstrijd wordt bepaald door de Directeurs Trap. 

 

 11. Federatiewedstrijden en nationale kampioenschappen:  
 In principe worden de planken op voorhand uitgeloot. De Directeurs Trap kunnen 

 evenwel beslissen om de dag van een wedstrijd de loting te laten verlopen. 

             Eventueel kunnen, in afspraak met de Directeurs Trap en de clubverantwoordelijken 

 vrijwilligers onder de schutters inschrijven op de eerste twee planken om de wedstrijd 

             tijdig te laten aanvangen zonder loting.     

 

 

PRIJZEN. 
 

   12. Bij elke Federatiewedstrijd zullen er prijzen in de vorm van waardebons toegekend 

        worden. 

           Deze waardebons kunnen gevalideerd worden bij: 

  - Door de Commissie Trap erkende wapenhandelaars (patronen of uitrusting). 

  - De Clubs (schietbeurten of patronen). 

  - De Commissie Trap (inschrijving wedstrijden).  

 

 

INTERNATIONAAL   
 

SELECTIE UNIVERSELE TRAP, OLYMPISCHE TRAP EN DUBBEL TRAP 
 

1. Selectie: criterium en reglement B.O.I.C., I.S.S.F. en F.I.T.A.S.C.  

   

 2. Geïnteresseerde schutters moeten zo snel mogelijk contact opnemen met  

                hun directeur Trap. 

  

BELANGRIJK 
 

 De Directeurs Trap zijn te allen tijde bevoegd voor: 
 

- onvoorziene omstandigheden. 

- allerhande uitzonderingen (categorie, inleg en verdeling prijzengeld, ……). 

- de aanduiding van de deelnemers aan de internationale wedstrijden. 

- sancties. 

 
Opgesteld en goedgekeurd  

-Voor de Franstalige Commissie: Louis Cabuy 
-Voor de Nederlandstalige Commissie: Manu Jacobs  

 

 

TREEDT IN WERKING OP 01 maart 2012 


